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We willen onze kinderen en jongeren bij Christus 
brengen. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen 
verhalen uit de Bijbel. We leggen hen uit wat die 
verhalen betekenen, voor de mensen toen en 
voor ons nu. Zo leren we hen met God te le-
ven. Dit doen we niet alleen. De HGJB helpt ons 
daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende ma-
terialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom 
collecteren we voor de HGJB. 

Naast het ontwikkelen van aansprekende ma-
terialen, organiseert de HGJB ook diverse ac-
tiviteiten waar ook onze jeugd aan deelneemt. 
Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de HG-
JB-Kerstconferentie en de HGJB-TienerTour. 
Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinde-
ren, tieners en jongeren met het evangelie op 
een manier die aansluit bij hun leefwereld. 

Bid mee voor het werk van de HGJB onder kin-
deren, tieners en jongeren. Dat de jongerenor-
ganisatie de leiding van God mag ontvangen in 
het ontwikkelen van de materialen en het maken 
van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk 
van de HGJB ondersteunen met een bijdrage 
aan de collecte op <DATUM>. 

Meer informatie over de HGJB vindt u op de 
website HGJB.nl. 

Zondag 15 januari – Jongeren leren bijbellezen
‘Ik wil begrijpen wat ik lees’  
Wat leert de Bijbel en wat betekent dat voor mij? Helaas 
lezen jongeren steeds minder zelfstandig uit de Bijbel. 
Daarom ontwikkelt de HGJB aansprekende materialen die 
jongeren helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen én toe 
te passen. Om blijvend aansprekend te zijn voor jongeren 
ontwikkelt de HGJB continu aansprekend materiaal hier-
voor. 

Zondag 19 februari – Ontwikkeling Re:search
‘Samen in gesprek over grote vragen die ik heb’ 
De HGJB blijft aansluiten bij actuele vragen. Zo ontwikkelt 
de HGJB materialen voor jongeren van 18 jaar en ouder. 
Veel gemeenten merken dat er een groep jongeren is die 
nog geen belijdenis doet en de reguliere catechese afge-
rond heeft. De eerste jaargang met gespreksmateriaal is 
ontwikkeld. Daarin komen diverse thema’s aan de orde, 
zoals ‘Geloven op de werkvloer’, ‘Heeft bidden zin?’ en 
‘Gods leiding in je leven’. 
De HGJB gaat ook een tweede jaargang ontwikkelen. 
Steun deze ontwikkeling met uw gift! 

Zondag 19 maart – Tieneractiviteiten
‘Gaaf, ik ontdek dat er veel meer gelovige tieners zijn’ 
‘Houvast voor jongeren en hun gemeenten’. Dat is waar 
de HGJB voor staat. Voor tieners bieden we een geheel 
vernieuwde HGJB-TienerTour. Op vijf plaatsen in het land 
organiseren we een ontspannen én inhoudelijke avond. 
Met deze tour willen we tieners bemoedigen, hun geloof 
verdiepen en hen met elkaar verbinden. Zo ontdekken ze 
dat er veel meer tieners zijn die geloven.

Scan de QR-code en ga direct 
naar hgjb.nl/collecteren voor 
meer informatie n



Zondag 14 mei – Activiteiten en vakanties
‘Ik maak plezier met anderen en groei in mijn geloof’ 
Samen leuke dingen doen zorgt voor verbinding. Jonge-
ren staan meer open om te leren wanneer dit verbonden 
is met leuke dingen doen, samen met leeftijdsgenoten en 
rolmodellen. Daarom investeert de HGJB in het ontwikke-
len van leuke activiteiten voor jongeren en organiseren we 
vakanties. Wie weleens is mee geweest, weet vaak jaren 
later nog hoe leuk het was! Draag met uw gebed en gift bij 
aan onvergetelijke herinneringen! 

Zondag 18 juni – Missionair Kinderwerk
‘Ik vind het fantastisch om kinderen het goede nieuws 
te vertellen’ 
De rijkdom van het Woord is bedoeld om uit te delen en 
door te geven. Maar hoe doe je dat? Jaarlijks maakt de 
HGJB een compleet programma voor het Vakantie Bijbel 
Werk (VBW), dat aansluit bij de leefwereld van kinderen. 
Zo helpen we gemeenten om kinderen (en hun ouders) van 
binnen en buiten de gemeente laagdrempelig in aanraking 
te brengen met het Evangelie. Jaarlijks bereikt het materi-
aal duizenden kinderen in heel Nederland. 

Zondag 27 augustus – Training en toerusting
‘We willen onze jeugdwerkers een stevige basis mee-
geven’  
Jeugdwerk, dat doe je vanuit je hart. Met liefde voor God 
en passie voor jongeren. Clubleiders en jeugdwerkers 
hebben kennis en vaardigheden nodig om er voor kinde-
ren, tieners en jongeren te zijn. Zodat ze hen met meer 
impact houvast kunnen bieden in hun geloof. Om jeugd-
werkers beslagen ten ijs te laten komen, geeft de HGJB 
door het hele land trainingen en toerustingsavonden. 

Zondag 24 september – Catechese
‘Ik leer meer over mijn geloof’
De catechesematerialen van de HGJB helpen jongeren 
om de Bijbel te begrijpen en toe te passen. Veel jonge-
ren vinden de Bijbel een ingewikkeld boek om te lezen en 
te begrijpen. In de catechesematerialen wordt de context 
van het gedeelte toegelicht en de doorvertaling naar deze 
tijd gemaakt. Hoe was het toen en wat betekent dit voor 
vandaag? Zo begrijpen jongeren wat er staat en wat het 
betekent.

Zondag 5 november – Podcast voor tieners
‘Ik luister wekelijks naar de podcast, dat geeft me 
hoop’ 
Wekelijks biedt de HGJB een podcast, speciaal voor tie-
ners. Vanuit een bijbelgedeelte wordt de lijn getrokken 
naar de leefwereld van tieners en wordt er een gebed uit-
gesproken. Zo wil de HGJB tieners helpen om hun geloof 
te leven en tijd met God te hebben. Veel tieners luisteren 
zelf, maar de podcast wordt ook in gezinnen aan tafel of 
door jeugdleiders beluisterd. Het ontwikkelen en aanbie-
den van deze podcast brengt kosten met zich mee. Helpt 
u mee om die kosten te dragen? 

Zondag 10 december – Kerstconferentie
‘Ik investeer in mijn relatie met God en met anderen’ 
Een lang weekend investeren in de relatie met God en an-
dere jongeren. Dat is wat jaarlijks honderden jongeren in 
de Kerstvakantie doen. Tijdens de Kerstconferentie is er 
elke dag een samenkomst waarin jongeren met elkaar zin-
gen, bidden en uit de Bijbel lezen. Zo zoeken zij actief naar 
wat God tot hen te zeggen heeft in het leven van elke dag. 
Een prachtige manier om het geloof van jongeren te laten 
ontkiemen, wortelen en groeien! 

Komt de collecte voor het jeugdwerk van de 
PKN bij de HGJB terecht? 
Nee, de HGJB is een eigen organisatie met eigen 
projecten waarvoor we middelen werven. 
 
Waarom is het belangrijk om te collecteren 
voor de HGJB? 
De HGJB ontvangt geen subsidie voor het ontwik-
kelen van aansprekende materialen en evenemen-
ten. De helft van de benodigde inkomsten komen 
uit verkopen van producten. Voor de andere helft 
zijn we afhankelijk van giften, collecten en spon-
soring. 
 
Waarom ontvangt de HGJB geen subsidie? 
De overheid en veel fondsen ondersteunen alleen 
seculiere projecten. Zij willen geen organisaties 
ondersteunen die zich met geloofszaken bezighou-
den. Dat is jammer, want wij zien dat juist het ge-
loof houvast biedt aan jongeren, wat een positieve 
uitwerking heeft op de keuzes die zij maken. 
 
Wat doet de HGJB met de opbrengst van de 
collecte? 
Wij gebruiken deze om steeds weer aansprekende 
materialen, methoden en evenementen te ontwik-
kelen die aansluiten op de beleefwereld van jonge-
ren met als doel hen te leren leven met God. 

Veelgestelde vragen 


